POVABILO K ODDAJI VLOGE
Javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z
odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2 2019
(Ur. l. RS, št. 80 z dne 27. 12. 2019)
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski regionalno
razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad), Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, vabi vse upravičence, da na podlagi
objavljenega Javnega razpisa za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2
2019 (Ur. l. RS, št. 80 z dne 27. 12. 2019, v nadaljevanju javni razpis) oddajo vlogo za pridobitev posojila.

POVZETEK VSEBINE JAVNEGA RAZPISA

Predmet razpisa

Dodeljevanje posojil za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi
po programu PF – pred-financiranje, in sicer upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za
evropska sredstva (v nadaljevanju EU sredstva) iz programskega obdobja 2014-2020 in so prejeli
pozitivno odločitev in/ali že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Razpoložljiva sredstva

•

višina razpoložljivih posojil je 2.000.000,00 EUR

•

po podprogramu PF2.2 do največ 100 % vrednosti odobrenih in neizplačanih EU sredstev
vlagatelju.

Višina sofinanciranja

Najnižji znesek posojila za oba programa znaša 5.000,00 EUR. Najvišji znesek posojila znaša
350.000,00 EUR.
Vlagatelj lahko po posameznem podprogramu javnega razpisa prejme skupno največ 350.000,00
EUR posojil, pri čemer je lahko skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu
pred-financiranja največ 350.000,00 EUR.

Roki prijave

31. 1. 2020, 28. 2. 2020, 31. 3. 2020 in 30. 4. 2020
Upravičenci po podprogramu PF2.2 (morajo biti registrirani pred 1.1. 2019) so:

•
Upravičenci

Upravičeni /
neupravičeni stroški

Upravičeni projekti

kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco
kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:
o
pravna oseba,
o
fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
o
kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno
dejavnost.

Upravičeni stroški so:
• odobrena, neizplačana EU sredstva v skladu z izdanim sklepom, odločbo oz. sklenjeno
pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka
ter so financirani iz EU sredstev.
Neupravičeni stroški so:
• ostala sredstva za izvedbo projekta (stroški, ki se po projektu financirajo iz lastnih virov in
iz drugih ne EU virov in tisti upravičeni stroški, za katere je vlagatelj že prejel EU sredstva).
Sklad dodeljuje posojila za realizacijo projektov, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije
upravičencem iz Republike Slovenije in slovenskim partnerjem v čezmejnih programih, ki so bili
uspešni na razpisih za pridobitev evropskih sredstev.
Obrestna mera znaša:
ROM1 + 1,00 % letno;
Če je izhodiščni ROM negativen, se uporabi vrednost 0,00 % + 100 bazičnih točk.

Posojilni pogoji
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Vračanje posojila:
Upravičenec posojilo vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni
projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8-ih dneh po prejemu plačila zadnjega
zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oz. plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je
upravičenec dolžan vrniti posojilo najkasneje 3 leta po podpisu posojilne pogodbe.

Vrednost ROM je na povezavi http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/referencne_obrestne_mere/
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Stroški upravičenca

Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila
bremenijo upravičenca. Vsi prej našteti stroški razen stroškov zavarovanja, so opredeljeni v
osnutku pogodbe, ki je del priloge k razpisni dokumentaciji ali v trenutno veljavnem tarifnem
pravilniku, ki je objavljen na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
Vloga se odda pisno, in sicer na sledeč način:
•
•
•

Način prijave
•
•
•

Dokumentacija

Vlagatelj vloži vlogo do roka za oddajo vloge na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad,
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj vloga PF2«. V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije, Sklad predlaga vlagateljem,
da oddajo prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80.
Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta)
oddaje vloge, označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani
vložišča Sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer
mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do posameznega
roka, do 14. ure.
Izpolnjen prijavni obrazec PF2 vlagatelj pošlje tudi v elektronski obliki na naslov
info@regionalnisklad.si.
Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud,
na tel. št. 01 836 19 53 ali pošljejo vprašanje na elektronski naslov info@regionalnisklad.si.

Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo je dostopen na spletni strani Sklada
http://www.regionalnisklad.si/

Slovenski regionalno razvojni sklad
Škrabčev trg 9a, Ribnica
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